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03300000
მეცხოველეობის პროდუქტები, 
ნანადირევი და თევზჭერის 10000 ელ. ტენდერი

09100000 საწვავი 20000 კონს. შესყიდვა

15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 1000
გამ. შესყიდვა   
(წარმომადგენლობითი)

15900000
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 500

გამ. შესყიდვა    
(წარმომადგენლობითი)

16600000

სპეციალიზებული სასოფლო-
სამეურნეო ან სატყეო 
დანიშნულების მანქანები 20000 ელ. ტენდერი

16700000 ტრაქტორები 30000 ელ. ტენდერი

22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 1000 გამ. შესყიდვა

30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 
და ავეჯის გარდა 3999 გამ. შესყიდვა

30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 
და ავეჯის გარდა 1000 კონს. შესყიდვა

30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 
და აქსესუარები 43000 ელ. ტენდერი

30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 
და აქსესუარები 5000 კონს. შესყიდვა

32300000

ტელე- და რადიოსიგნალის 
მიმღებები და აუდიო- ან 
ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი 
ან აღწარმოების აპარატურა 1000 გამ. შესყიდვა

32400000 ქსელები 300 გამ. შესყიდვა

32500000
სატელეკომუნიკაციო 
მოწყობილობები და აქსესუარები 200 გამ. შესყიდვა
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33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 6000 ელ. ტენდერი

34300000

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათი ძრავებისთვის 700 კონს. შესყიდვა

38300000 საზომი ხელსაწყოები 3000 გამ. შესყიდვა
38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები 4500 გამ. შესყიდვა
39100000 ავეჯი 1500 გამ. შესყიდვა
39700000 საოჯახო ტექნიკა 7000 ელ. ტენდერი

42200000

მანქანა-დანადგარები საკვების, 
სასმელებისა და თამბაქოს 
გადასამუშავებლად და მათთან 
დაკავშირებული ნაწილები 3500 გამ. შესყიდვა

42500000
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო მოწყობილობები 3000 გამ. შესყიდვა

42600000 ჩარხები 37000 ელ. ტენდერი

42700000

ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 
ტყავის წარმოების მანქანა-
დანადგარები 10000 ელ. ტენდერი

44100000
სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო მასალები 300 გამ. შესყიდვა

44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 
მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 45 გამ. შესყიდვა

44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 
ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები 10000 ელ. ტენდერი

45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 100000 ელ. ტენდერი

48500000
საკომუნიკაციო და მულტიმედიის 
პროგრამული პაკეტები 1000 გამ. შესყიდვა

48600000

მონაცემთა ბაზისა და 
ოპერაციული პროგრამული 
პაკეტები 953

გამ. შესყიდვა    
(ნორმატიული)



50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 1500 გამ. შესყიდვა

50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 9000

გამ. შესყიდვა     
(მთავრობის 
განკარგულება)

50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 1340

გამ. შესყიდვა  
(მთავრობის განკარ)

55300000
რესტორნებისა და კვების 
საწარმოების მომსახურეობები 300

გამ. შესყიდვა      
(წარმომადგენლობითი)

60100000
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 4560 გამ. შესყიდვა

64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებე 6000 ელ. ტენდერი
64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებე 11000 კონს. შესყიდვა
66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახუ 1100 გამ. შესყიდვა

72400000
ინტერნეტმომსახურებები    
(მთავრობის განკარგულება) 7680 გამ. შესყიდვა

79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური 
კვლევა; გამოკითხვები და 
სტატისტიკა 4990 გამ. შესყიდვა

79800000
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 19010 ელ. ტენდერი

92400000
ახალი ამბების სააგენტოების 
მომსახურებები 4700 გამ. შესყიდვა

98300000
სხვადასხვა მომსახურება 
(ნორმატიული) 50 გამ. შესყიდვა
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