სახელმწიფო შესყიდვების
შედგენის თარიღი

წლის წლიური გეგმის ფორმა

წ

შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი

შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ გარემსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

დაფინანსების წყარო

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

დანაყოფის
კოდი

დანართი

დანაყოდის დასახელება

სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ლარი
შესყიდვის
დაფინან ბის
სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო ვადა

ხილ

საწვავი
ბოსტენეული მონათესავე პროდუქტები

კონს შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ

ხილ

ბოსტენეული მონათესავე პროდუქტები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები

2,000

გამ. შესყიდვა

კვ

კვ

15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები

1,000

გამ. შესყიდვა

კვ

კვ

15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები

500

გამ. შესყიდვა

კვ

კვ

18100000

სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები

100

გამ. შესყიდვა

კვ

კვ

22800000

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

1,000

გამ.შესყიდვა

კვ

კვ

საოფისე მანქანა დანადგარები აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

კონს შესყიდვა

კვ

კვ

საოფისე მანქანა დანადგარები აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები
ელექტრონული ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური
აქსესუარები
ქსელები
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ

პირადი ჰიგიენის საშუალებები

გამ შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებები
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის
ავეჯის აქსესუარები
ქსოვილის ნივთები
საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია
აბელები მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ

გამ შესყიდვა
კონს შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ
კვ

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ
კვ
კვ

კვ
კვ
კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

კვ

კვ

ელსაწყოები საკეტები გასაღებები ანჯამები დამჭერები
ჭაჯვები და ზამბარები რესორები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და
სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

შენიშვნა

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები
ობის დასრულების სამუშაოები

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ

ქსელების ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტები

გამ ელ ტენდერი

კვ

კვ

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები

გამ შესყიდვა

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება ტექნიკური მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება ტექნიკური მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამ შესყიდვა

კვ

შეყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ზ ქვეპუნქტის
შესაბამისად

კვ

ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
სახმელეთო წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე
მომსახურებები
საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

კვ

კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამ შესყიდვა
კონს შესყიდვა

კვ
კვ

კვ
კვ

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ
კვ

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

საინჟინრო მომსახურებები

გამ შესყიდვა

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო
მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

მონაცემთა მომსახურება

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

ინტერნეტმომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა გამოკითხვები და
სტატისტიკა

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
მომსახურებები
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

კვ

შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე
მუხლის მე პუნქტის
ქვეპუნქტის შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე მუხლის მე
პუნქტის
ქვეპუნქტის
შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

კვ
კვ

შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ პირველი მუხლის მე
პუნქტის ტ
ქვეპუნქტის საფუძველზე
შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის დ ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის დ ქვეპუნქტის
შესაბამისად

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები
ასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
სხვა მომსახურებები

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი
სამსახურის უფროსი

შესყიდვების კოორდინატორი

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

კვ

კვ

კვ

კვ

შეყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ზ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

კვ
კვ

კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შეყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
ე მუხლის
პუნქტის ბ
ქვეპუნქტის თანახმად

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმის ფორმა

დანართი #1

1. შედგენის თარიღი - 22.05.2017 წ.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი _ 206351730

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება _ სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

4. დაფინანსების წყარო _ საკუთარი შემოსავლები

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

#

1

დანაყოფის
კოდი

2

დანაყოდის დასახელება

სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება

შენიშვნა

I-IV კვ
I-IV კვ

I-IV კვ
I-IV კვ

7

8

ხილი, ბოსტნეული, მონათესავე პროდუქტები

2000

გამ. შესყიდვა

II-IV კვ

II-IV კვ

15500000

რძის პროდუქტები

200

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

15500000

რძის პროდუქტები

250

გამ. შესყიდვა

II-IV კვ

II-IV კვ

15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები

4000

გამ. შესყიდვა

II-IV კვ

II-IV კვ

7

15800000

4000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

8

22800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები,
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო
ნივთები

4,000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

9

30100000

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

2,000

კონს. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

10

30100000

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

2,950

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

11

33700000

პირადი ჰიგიენის საშუალებები

100

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

12
13

33700000
39200000

პირადი ჰიგიენის საშუალებები
ავეჯის აქსესუარები

300
4,900

გამ. შესყიდვა
გამ. ესყიდვა

I-IV კვ
I-IV კვ

I-IV კვ
I-IV კვ

14

41100000

ბუნებრივი წყალი

1,000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

15

41100000

ბუნებრივი წყალი
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება ტექნიკური მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

1,000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

3

15300000

4
5
6

16

3
ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული
ხილი, ბოსტნეული, მონათესავე პროდუქტები

6

შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო ვადა

გამ. შესყიდვა
გამ. შესყიდვა

3200000
15300000

5

შესყიდვის
დაფინანსბის
სავარაუდო
ვადები

ლარი

100
500

1
2

4

60,700

17

55500000

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

5,000

გამ. შესყიდვა

I-IV

I-IV

18

5550000

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

8,000

გამ. ელ. ტენდერი

I-IV კვ

I-IV კვ

19

60100000

სატრანსპორტო მომსახურება

1,000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

20

72400000

ინტერნეტმომსახურებები

1,500

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

21

79500000

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

11,700

გამ. ელ. ტენდერი

I-IV კვ

I-IV კვ

22

79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

4,000

გამ. შესყიდვა

I-IV კვ

I-IV კვ

23

98300000

სხვადასხვა მომსახურება

1,200

გამ. შესყიდვა

II-კვ

II-კვ

60,700

0

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

_________________________

სამსახურის უფროსი

_________________________

შესყიდვების კოორდინატორი

_________________________

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს კანონის სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ მე
მუხლის მე პუნქტის
ქვეპუნქტის შესაბამისად

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

სახელმწიფო შესყიდვების

წლის წლიური გეგმის ფორმა

შედგენის თარიღი

შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი

შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ გარემსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

დაფინანსების წყარო
შპს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება GIZ) მიერ გამოყოფილი გრანტი

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

დანაყოფის
კოდი

დანართი

დანაყოდის დასახელება

სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება

ლარი
შესყიდვის
დაფინანსბის
სავარაუდო
ვადები

კვ

შენიშვნა

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

ბურღულეული კარტოფილი ბოსტნეული ხილი და თხილეული

გამ შესყიდვა

სხვადასხვა საკვები პროდუქტი

გამ შესყიდვა

ხილი ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

რძის ნაწარმი

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

გამ შესყიდვა

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

ქაღალდის ანმუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები წიგნები
საბუღალტრო წიგნები და სხვა ნაბეჭდი მასალა

კვ

შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

საოფისე მანქანა დანადგარები აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
საოფისე მანქანა დანადგარები აღჭურვილობა და საკანცელარიო
ნივთები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
პირადი ჰიგიენის საშუალებები

გამ შესყიდვა

სასტუმროს მომსახურება
საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურება
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება
დმინისტრაციული მომსახურება
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
მომსახურებები
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მომსახურებები საშუალო განათლების სფეროში
სატრენინგო მომსახურებები
მომსახურებები ეკოლოგიის სფეროში
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი
სამსახურის უფროსი

შესყიდვების კოორდინატორი

კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ
ქვეპუნქტის შესაბამისად

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

კვ

გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ ქვეპუნქტის
შესაბამისად

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმის ფორმა

დანართი #1

1. შედგენის თარიღი _ 27.06.2017 წ.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი _ 206351730

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება _ სსიპ გარემსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

4. დაფინანსების წყარო _ მწვანე კლიმატის ფონდის (GCF) მიერ გამოყოფილი გრანტი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოდის დასახელება

3

სავარაუდო
ღირებულება

311434

შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის
დაფინანსბის
სავარაუდო ვადები

ლარი
შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

8

1

2

4

5

6

7

1

18900000

საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები

4900

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

2

22800000

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

500

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

3

30100000

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

350

კონ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

4

30100000

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

4000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

5

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

3000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

6

31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

100

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

7

39200000

ავეჯის აქსესუარები

8000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

8

45300000

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

5000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

9

51100000

ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი

5000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

10

55100000

სასტუმროს მომსახურება

82582

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

11

55500000

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება

46450

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

წარმომადგენშესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისადლობითი

12

63500000

ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების
მომსახურებები

98050

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

13

79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

4262

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

14

79300000

ბაზრის კვლევია და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა

25570

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

15

79500000

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები

12680

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

16

79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

6000

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 10/1 მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.
საქრთველოს მთავრობის 2017წ. 25 აპრილის განკარგულება.

17

79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

4990

გამ. შესყიდვა

II-III კვ

II-III კვ

311434
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

_________________________

სამსახურის უფროსი

_________________________

შესყიდვების კოორდინატორი

_________________________

სახელმწიფო შესყიდვების

წლის წლიური გეგმის ფორმა

შედგენის თარიღი

შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი

შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ გარემსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

დაფინანსების წყარო
გამოყოფილი გრანტი

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

დანაყოფის
კოდი

დანართი

დანაყოდის დასახელება

სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება

გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP) მიერ

ლარი
შესყიდვის
დაფინანსბის
სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდების
სავარაუდო ვადა

ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული
ხილი ბოსტნეული მონათესავე პროდუქტები
რძის პროდუქტები
სხვადასხვა საკვები პროდუქტები
სამკაულები საათები და მონათესავე ნივთები
ნაბეჭდი წიგნები ბროშურები საინფორმაციო ფურცლები
კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

კვ
კვ

კვ
კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო
საქართველოს კანონის მუხლი
მე
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო
საქართველოს კანონის მუხლი
მე
შესაბამისად

გამ შესყიდვა

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების
მომსახურება
საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურება
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო
მომსახურებები
ბეჭ ვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სატრენინგო მომსახურებები
კინო და ვიდეომომსახურებები
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი
სამსახურის უფროსი

შესყიდვების კოორდინატორი

შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად
შესყიდვა ხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"
საქართველოს კანონის მუხლი 10/1 მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის
შესაბამისად

გამ ელ ტენდერი

პირადი ჰიგიენის საშუალებები

სასტუმროს მომსახურება

შენიშვნა

კვ
კვ

გამ
ელ ტენდერი
გამ ელ ტენდერი
გამ შესყიდვა
გამ შესყიდვა

შესყიდვების შესახებ
პუნქტის ვ ქვეპუნქტის
შესყიდვების შესახებ
პუნქტის ვ ქვეპუნქტის

კვ
კვ

შესყიდვა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონის მუხლი
მე პუნქტის ვ ქვეპუნქტის
შესაბამისად

