
1

1.  

2.  

3.  

*MES6210000788762*

MES 6 21 0000788762
12/08/2021

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 18 ნოემბრის №1105400 ბრძანებაში ცვლილების

 შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

შევიდეს ცვლილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში - ცენტრი) დირექტორის 2020 წლის 18
ნოემბრის N1105400 ბრძანებაში და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს
თანდართული სახით.
დაევალოს ცენტრის ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურს
ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით
გაცნობის უზრუნველყოფა.
ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიაში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64)
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და წესით.

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
მარგიშვილი ლაშა



 

N
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის დაწყების სავარაუდო 

ვადები
შენიშვნა

454275.00
1 2 3 5 9 10 11

1 09100000 საწვავი 24705.00 კ.ტ. I, II, III, IV

2 09100000 საწვავი 1500.00 კ.ტ. I

3 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები 756.00 კ.ტ. I, II, III, IV

4 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 4500.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

5 15900000 სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები 2000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

6 22800000
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

 წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
3500.00 გ.შ. I, II, III, IV

7 24900000 სუფთა ქიმიკატები სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები 192.00 გ.შ. I, II, III, IV

8 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

3500.00 გ.შ. I, II, III, IV

9 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

8000.00 კ.ტ. I, II, III, IV

10 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 20000.00 კ.ტ. I, II, III, IV

11 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

12 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები 4000.00 გ.შ.

13 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა 500.00 გ.შ. I, II, III, IV

14 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები 800.00 კ.ტ. I, II, III, IV

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა

   1. შედგენის თარიღი: 12 აგვისტო, 2021 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის ს/კ: 202330566

   3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი

   4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი



15 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები 500.00 გ.შ. I, II, III, IV

16 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები 2000.00 გ.შ. I, II, III, IV

17 31600000 ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა 1400.00 გ.შ. I, II, III, IV

18 32300000
ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები და აუდიო ან ვიდეოგამოსახულების 
ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

3000.00 გ.შ. I, II, III, IV

19 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 2000.00 კ.ტ. I, II, III, IV

20 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 2000.00 კ.ტ. I, II, III, IV

21 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 500.00 გ.შ. I, II, III, IV

22 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის

456.00 კ.ტ.  II, III, IV

23 35800000 დამხმარე და ინდივიდუალური მოწყობილობები 2302.00 გ.შ.  II, III, IV

24 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები 1000.00 გ.შ.  III, IV

25 39100000 ავეჯი 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

26 39200000 ავეჯის აქსესუარები 4900.00 გ.შ. I, II, III, IV

27 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა- დანადგარები 918.00 კ.ტ. I, II, III, IV

28 44100000 სამსენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები 4500.00 გ.შ. III, IV

29 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები 4,900.00 გ.შ. I, II, III, IV

30 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და 
ზამბარები/რესორები

500.00 გ.შ. I, II, III, IV

31 44600000
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები, ცენტრალური გათბობის 
რადიატორები და ბოილერები

3,998.00 გ.შ. I, II, III, IV

32 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 4,950.00 გ.შ. III, IV

33 48200000 ქსელების, ინტერნეტისა  და ინტრანეტის  პროგრამული  პაკეტები 2780.00 გ.შ. I, II, III, IV

34 48400000 საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები 1256.00 გ.შ. I, II, III, IV



35 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV



36 50100000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

15000.00 ე.ტ. I, II, III, IV

37 50100000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

300.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

38 50300000
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და
მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

39 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

40 50800000
სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური 
მომსახურება

4900.00 გ.შ. I, II, III, IV

41 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურებები 1000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

42 63700000 სახმელეთო, წყილსა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები 1320.00 გ.შ. I, II, III, IV

43 63700000 სახმელეთო, წყილსა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები 250.00 გ.შ. I, II, III, IV

44 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 45495.00 ე.ტ. I, II, III, IV

45 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 8000.00 კ.ტ. I, II, III, IV

46 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 2000.00 გ.შ. I, II, III, IV

47 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 500.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

48 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 659.00 კ.ტ. I, II, III, IV

49 72300000 მონაცემთა მომსახურება 7488.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე



50 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 61692.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

51 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

52 79700000 გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები 46920.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

53 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

54 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

34,000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე 

55 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

30,820.00 ე.ტ. I, II, III, IV

56 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 4950.00 გ.შ. I, II, III, IV

57 90400000 ჩამდინარე წყლებთან დაკაშირებული მომსახურებები 1250.00 გ.შ. I, II, III, IV

58 90900000 დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება   30730.00 ე.ტ. I, II, III, IV

59 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 4538.00 გ.შ. I, II, III, IV

                                                                                ხელმოწერა 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:     -------------------------------------------
                                                    ხელმოწერა                       

ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი:   ----------------------------------------

                                                                    ხელმოწერა

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი:    --------------------------------------------------



danarTi #1

247,610.00

N დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის დაწყების 
სავარაუდო ვადები

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 8

1 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 2,000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მესამე 

პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე 

2 22800000
 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 

სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები
3,000.00 გ.შ. I, II, III, IV

3 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა 

2,500.00 გ.შ. I, II, III, IV

4 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 3,000.00 გ.შ. I, II, III, IV

5 39100000 ავეჯი 4,950.00 გ.შ. I, II, III, IV

6 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 172,130.00 ე.ტ. I, II

7 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 4,950.00 გ.შ. III, IV

8 50100000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება

4,500.00 გ.შ. I, II, III, IV

9 50300000
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-
ვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და
მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

4,950.00 გ.შ. I, II, III, IV

10 50700000 შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 4,950.00 გ.შ. I, II, III, IV

11 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურებები 5,000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მესამე 

პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის საფუძველზე 

12 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 500.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მესამე 

პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე

13 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 30.00 გ.შ. I, II, III, IV

14 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები 15,000.00 ე.ტ. I, II, III, IV

15 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 4,950.00 გ.შ. I, II, III, IV

16 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 3,000.00 გ.შ.  III, IV

17 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 4,950.00 გ.შ. I, II, III, IV

18 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 2,250.00 გ.შ. I, II, III, IV

19 92500000
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა  და სხვა  კულტურული
დაწესებულებების  მომსახურებები 5,000.00 გ.შ. I, II, III, IV

შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მესამე 
პუნქტის ”ზ” ქვეპუნქტის საფუძველზე

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:     -------------------------------------------

ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი:   ----------------------------------------

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი:    --------------------------------------------------

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა

    1. შედგენის თარიღი: 12 აგვისტო, 2021 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის ს/კ: 202330566

   3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 4. დაფინანსების წყარო: საკუთარი შემოსავლები



danarTi #1

N
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 
დაწყების 
სავარაუდო 

ვადები

შენიშვნა

1 2 3 6 7 8 9
73900.00

1 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 4900.00 გ.შ. II

2 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურებები 5000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

3 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 2000.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

4 79900000 სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები 55500.00 გ.შ. I, II, III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

5 92200000 სატელევიზიო და რადიო მომსახურებები 6500.00 კ.ტ.  III, IV
შესყიდვების კანონის მე-10 პრიმა 

მუხლის მესამე პუნქტის ”ვ” ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:     -------------------------------------------

ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი:   ----------------------------------------

შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი:    --------------------------------------------------

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა

    1. შედგენის თარიღი: 12 აგვისტო, 2021 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის ს/კ: 202330566

   3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრი

4. დაფინანსების წყარო:  პროექტი  "საქართველოში 
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული 

განათლებისა და მომზადების (VET) სისტემის 
მოდერნიზაცია (VET ფაზა 2)" გრანტი
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